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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 لحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين.ا
 ينهمـاب هيقسـم أن فسـالهه ،نحـ ه أو ربـ   نحـ   فـ  شريكان أتاه وإذا: "-رحمه هللا–المؤلف قال 
 ".قسمه

 ريع؟ أمأنتم اآلن عندكم ربع 
 طالب:.........

 بالباء؟ أمبالياء 
 طالب:.........

ع: أنووا  ووع أنُووا  ومُُووة و وُانلووة علوو  نوسووب  ووبمان هللا  الربوو ،يي عنوودلتووا خطووا اليوواءالهووب بالبوواء 
 العُار.

 طالب: ف  المغن  رب  أو نح ه.
 نعم. 

 ".بينهما إياه قسمته نفإ ،بذلك القضية ف  وأثبت، قسمه بينهما هيقسم أن فسالهه "
 العجمي؟ تبعي  عي هذه الت أم عكم طبعة الكبيت، 

 طالب:.........
 ؟ أن يُسوومهأتوُوور  كيوو ، علوو  الُوواء ضوومة وضووعا بينهمــا قســمها" هيقســم أن هفســاله" فيووه أاووياء

 .يعني الربع قسمه
 وأثبت.

 "وأثبت القضية بذلك"
 ؟بماذاوأثبت الُضية 
 طالب: بذلك.

 في ذلك.
 طالب: بذلك.

 "وأثبت القضية".ال،  "وأثبت ف  القضية بذلك" نذلك إًذا في هذه  ا لُا الزم
 ."إقرارهما عن كانبينهما  إياه قسمته ن"فإ

 أن قسمُه إياه بينهما كان عن إقرارهما". "وأثبت ف  القضية بذلك
 طالب: عندنا فإن قسمته.

"وأثبت ف  القضية أن قسمُه إياه بينهما كـان عـن إقرارهمـا ه عـن  ال، أثبت أظن في ال نود  نه،
ــة"  يننووا أنووا وفووالن نوريوود أن ، ؤوواء اثنووان إلوو  الُاضووي، وقووالبا: هووذه الم رعووة ن ووا ؤووابوا نبينووا بين
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 3 معال  الشيخ عبد الكريم اخلضري

يدعي ينظر؟ فإن قسم  ون ييور  ُا بالبينا  أو يُسم وإن ؤاء أحدتُسمُا نيننا، هل يوطالبُم بإثبات
   .  إياه كان بإقرارهما ال بالبينةنينة كتب أن قسمهو 

 ."بملكهما لهما شهدت بينة   عن هأن قسمه إياه بينهما كان عن إقرارهما "
 يخ.طالب: هذا المغن  يا ش

  .وهذا عندي
 ."ملكهما عنده ثبت نإ ذلك على الحاكم أجبره فامتن  مقاسمته شريكه أحدهما سالل ول "

ن أال نوود  ون البينوة، إذا صوار  وا نيونُم اخوتالف ؤوابوا  ت ُوين علو  فوإًذا إذا صار نينُم اختالف 
د  ون ال نووفون اختل وبا هذا الملك لُما نينُموا بالسوبية، أو بالنسبسوب قسومد لعودم وؤوبا المنوازإ، لكون إ

 اإلثبا  والبينة أؤبره الماكم.
 بعووا الكووركا  باالختيووار ال باإلؤبووار، فووإذا أراا أحوودهما أن ي ووا الكووركة يلوو م ال وواني اإلذعووان،

الُسومة  ال يما إذا كان  ما يُبل الُسمة، إذا كان المتنازإ فيه  ما يُبل الُسومة، وإذا كوان ال يُبول
 ماذا يصنع؟ ف

 م ُيقسم ُيباع.طالب: إذا ل
 .    نصيب صاحبه أو يوباإ عل  ييرهما يكتري أحدهما ،إ ا أن يكتريه أحدهما

 ."امقس م   به وينتفعان ينقسم مثله وكان"
ا" ن اتور  لكن  ا يونت ع به، اكان  تر ونص  أو  تر أو  ،ينُسمأن لكن يومكن  "ينتفعان به مقس م 

يوه فوي خمسوة أو فوي عكورن يونت وع بوه؟ االنت واإ بوه ف اواحودً  افي خمسوة أ توار تُسوم هوذا الودكان  تورً 
 ضع ، نل وؤباه قريٌب  ن عد ه إذا كان ال ينُسم.

 ."عليه سهمه وق  ما واحد   لكل يصيرف السهام حتر  طُ  مس  قُ  وإذا"
قسمين، ثم ل يد أي الُسومين؟ ولعمورو  ص  الكمالي، والنص  الجنببي قسمهنعم، قسمه قال: الن
ال، ه إاوكموا فيوفاضيا، وقال: زيد أنا أريد الكمالي، وقال عمرو: أريد الجنوببي أي الُسمين؟ إذا تر 

 َمن يملل هذا؟ الُرعة.ف: كلنا نوريد الكمالي اهم كاللكن لب قاال
 طالب: لكن هل اهلتفات للقيمة أو للمساحة ف  مثل األرض؟

ومت تي يوُسم الممل، بعا اتوُسم الُيمة الذي ال للمساحة  ااام يوُسم  ا الذ ل وت، لمموال  إذا قوسب
نيت لوي  لوه علو   :بعا الممال  ال يومكن قسمتُا، أحياًنا يصير الممل وقد رأينا  ن هذا عينة

ه  وا لوه بوا ؟ ال، إذا كوان  وا يونت وع بو انصو ً  أنوت تجعولتُسومه  كيو السبق أو الكوارإ إال البوا ، 
م يباإ وتوُسم قيمته.  إذا قوسب

 طالب:.........
 عل  ييرهما.عل  أحدهما أو 
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؛ كل مسـاحة ممكنـة، لكـن حـال القسـم يفـرم أحـدهما بالقيمـة -يا شيخ–إذا كان القسم  طالب:
 أو ما أشبه ذلك؟  أقربألنه 

 .ا  تين، وهذا أربعيند حت  يتعاااليو اا في الُسم ال اني، إذا صار  ائة  تر يوعط  هذ
 ".به رض  ما واحد   لك فيك ن  ،يتراضيا أن إه"

قسومة اختيوار وقسومة إؤبوار، قسومة االختيوار إذا أ كون  ائوة  تور توُسوم علو  خمسوين يُبل: هنوا  
بواإ خمسين، لكن قسمة اإلؤبار إذا لم يومكن   ل  ا   َّلنا، فيوجبر أحودهما علو  اوراء نصويبه أو يو 

 عل  ييره.
ـــقُ  وإذا" ، يفيرضووو  أحووودهما بالكووومال ،بالمُسوووبم إذا لوووم يتراضووويا يعنوووي قرعوووة" الســـهام حـــتر  طُ  مس 

ُووا، إن لووم يرضوويا إال بالُرعووة إذا رضووي أحوودهما  وون ييوور قرعووة فب ،و العكوو أ يوال وواني بووالجنبب
 قورعا نينُما.

ــقُ  وإذا" ــ  مــا واحــد   لكــل راصــف الســهام حــتر  طُ  مس  ــه ســهمه وق  ووم انووبرقتين فيوكتووب  يووىت " علي
 ُووة الجنببيووة فوويويختووار أو الج ،، وتوطووبه هووذه اقوراقوال وواني علوو  ال انيووة ،أحوودهما علوو  واحوودن

 ي يطلووع يكووبن لووه، والُرعووة اوورعية، وكووانذ، والوواكوول واحوود يختووار واحوودً  ،ورقوة، والكوومالية فووي ورقووة
 يوُرإ نين نسائه إذا أراا   ًرا. -عليه الصالن والسالم–النبي 

ال عوون قرعووة، وأ ووا إذا كووان عوون قرعووة  هووذا إذا كانووت عوون توورا    "بــه رضــ  مــا واحــد   لــك فيكــ ن "
 صيبه  ا خرج ا مه عليه.فكلٌّ يكبن ن

 طالب:.........
 قرأ.أعطني إياه، ا

  ."وه تخل  من أربعة أقسام"
 ي هي الُسمة؟الت

، وقســمة تــراض، وقــد ذكرنــ ا يــتكلم ا ن قــال: "وجملتــه أن القســمة علــى ضــربين: قســمة إجبــار 
 ما أمكن التعديل فيها من غير رد، وه تخل  من أربعة أقسام: قسمة اإلجبار أن

 .أحدها: أن تك ن السهام متساوية، وقيمة أجزاء المقس م متساوية"
  .هذا  ا فيه إاكال ال فيه ظلم وال ضرر عل  أحد

 "الثان : أن تك ن السهام متساوية، وقيمة األجزاء مختلفة".
و أخمسين  تر وخمسين  تور، لكون الخمسوين  تور بوال  وخمو ، والخمسوين ال انيوة بوال  أو أقول 

  ختل ة، نعمأك ر الُيمة 
 ".أن تك ن السهام مختلفة وقيمة األجزاء متساوية :الثالث"

ة، ليسوت  ختل وة فوي الُيمو ن، لكون  ت ُوةب ، وهوذا أربعوان  تورً ب نعم السوُام  ختل وة هوذا يوُسوم لوه  وت
 نعم. 
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 5 ضريخلمعال  الشيخ عبد الكريم ا

 .ة"والقيمة مختلف ،أن تك ن السهام مختلفة :الراب "
 نعم.

 .مثل ما ذكرطالب: ثم ذكر أمثلة لكل واحد  
 أعطنا اق  لة.

ـــين ســـتة   فمثـــل أرض  : فالمـــا األول" قـــال: مـــنهم سدســـها، وقيمـــة أجـــزاء األرض  ، لكـــل واحـــد  ب
ــد ــزم مــن تعــديلها بالمســا ؛متســاوية لها بالمســاحة ســتة أجــزاء  يمتســاوية، فهــذه تع حة ألنــه يل

اهر ز، ف  ظـاجقرع بينهم قرع بينهم، وكيفما أُ م يُ لتساوي أجزائها ف  القيمة، ثُ  ؛تعديلها بالقيمة
جـر فـ  ح   طرح ذلـكا، وإن شاء خ اتيم، يُ إن شاء رقاع   :أب  داود فإنه قال ف  رواية ،أحمد كالم

 ".قالمعين، ثم يُ  خاتم   من لم يحضر، ويك ن لكل واحد  
 يعني هذه طريُة الُرعة، تختل ؟

 طالب: نعم.
 كل  ا حُق الغر  يك ي.

 كمسبل.
  رة الثانية.صطالب: ال

 ها .
 ."السهام متفقة   أن تك ن  :ثان القسم ال"

  ت ًُة.
فعـل ويُ  ،قيمـةمتسـاوية ال جعل ستة أسهم  ل بالقيمة، وتُ عد  والقيمة مختلفة، فإن األرض تُ  ،"متفقة  

 ".ف  إخراج السهام
ومت أ داً و ،نوين  وتة اقر    الً إذا كانت  وم ختل اوأقيوام أؤو اء هوذه اقر  لوب قوسب ت  وة، لوب قوسب

حود م  ختل ة، فيونظور إلو  قيمتُوا اإلؤماليوة، فتوُسوم علو   وتة، ويوعطو  كول واصار  اققيا اأ دا ً 
وود ، اآلن إذا كانووت اقر  بمائووة وعكوورين ألً وو ، كوول  وود  بعكوورين، أنووت ا ووا يخوورج لووه  وون الس 
د  إذا كانووت قيمووة اق تووار تاخووذ بالعكوورين أك وور  وون السوود  إذا كانووت قيمتووه أقوول وأقوول  وون السوو

 .   أيل 
ألحـدهم  بـين ثالثـة   أرض   :مثـل، والسهام مختلفـة القيمة متساوية   أن تك ن  :الثالثالقسم قال: "

قــدر با جعــل ســهام  نصــفها، ولرخــر ثلثهــا، ولرخــر سدســها، وأجزاةهــا متســاوية القيمــة، فإنهــا تُ 
 ".ل باألجزاءعد  وتُ  ،جعل ستة أسهم  أقلها، وه  السدس، فتُ 

وصواحب السود   ، وصواحب ال لو  ياخوذ اثنوين،  لُا   ل المباريو  صواحب النصو  ياخوذ ثالثوة
 .كالميراث اياخذ واحدً 
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ل الســهام بالقيمــة، و  "القســم الرابــ : يجعلهــا ســتة إذا اختلفــت الســهام والقيمــة، فــإن القاســم ُيعــدا 
لـث لقسـم الثاأسهم متساوية القيمة، ثم ُيخرج الرا قاع فيها األسماء على السهام، كما ذكرنا ف  ا

 ما، إه أن التعديل هاهنا بالقيم، وف  الت  قبلها بالمساحة.س اء، ه فضل بينه
ُيجعـل  وأما الضرب الثـان : وهـ  قسـمة التراضـ  التـ  فيهـا رد، وه يمكـن تعـديل السـهام إه أن

ائر سألنها معاوضة، وه ُيجبر على المعاوضة، وكذلك  ؛م  بعضها ع ض، فهذه ه إجبار فيها
قسـمته، ل كل واحدة  منهما سـهم ا، وه يـدخل الضـرر عليهمـا بما ه تجب قسمته، كالدارين ُتجع
 ا فيما تقدم.وأشباه هذا، وقد ذكرنا منه ص ر  

 إذا ثبت هذا، فإن قسمة اإلجبار تلزم بإخراج القرعة".
وهمووا  ،إذا كانووت الكووركة فووي ااريوون  ت وواوتتين، ااووتراها اثنووان بمائووة ألوو ، وافووع كوول واحوود خمسووين

المووال بتعووديل الل بالمووال أو توبوواإ علوو  ييرهمووا ويوُسووم الوو من، لكوون إذا رفضووبا ان يوعوودَّ تووااران  ت اوت
 ي يرفا يوباإ نصيبه عل  ييره.ذإؤبار ال هما فيف

 طالب: يلزمه مقابل البي .
 يل  ه  ُانل البيع.
 طالب:.........

 ؟ اذا
 طالب:.........

 ال نود  ن حضبره، إ ا أن يمضر صاحب المق أو وكيله. نعم،
 ب:.........طال

 .إذا تراضبا عل  ايء فالرضا كاف  
 طالب:.........

 ي يتضرر؟ن الذ َ 
 طالب:.........

 يطلب الُسمة ويوباإ نصيبه عل  ييره.  ن أؤلهيعطل نصيب ال اني 
 طالب:.........

ا فال تنمصر.  أ  لتُا ال يما في عصرنا ك يرٌن ؤدًّ
 طالب:.........

ا  نُووا  ووا هووب  ُبووبل، و نُووا  ووا هووب  ووراوا، را السووالم ذكووروا فووي أاا  الُضوواء أاووياء ك  يوورن ؤوودًّ
ووولسبم عليوووه يجوووب عليوووه أن يووورا السوووالم، الُاضوووي   ووول ييوووره  ـــُتم   َوإ َذا»واؤوووب  ُموووا قوووالبا، إذا  و ُحي اي
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 7 ضريخلمعال  الشيخ عبد الكريم ا

ـــة   ي  وَهـــا ب َتح  َهـــا َأو  ُردُّ ن  َســـَن م  ـــ ا ب اَلح  علووو  أقووول اقحوووبال، أ وووا  وووا يوُوووال فوووي بعوووا كتوووب أا   «َفَحيُّ
 ُذا  راواد قنه  عار  للنصبص. فضاء: أنه ال يرا السالمد قنه يو يل هيبته الُ

 طالب:.........
 بعضُم نص عل  أنه ال يوجيب اعبن، وأنه ال يكتري أيراضه نن سه.

 طالب:.........
 ...إذا كان  ا يودع  ولب كانت 

 طالب:.........
 ؟ اذا  ل 

 طالب:.........
النووا  وال يتكوواحبن فيُووا، لكوون إذا لوو م عليووه اعووبن اخووبل نيووت  موون ال  فيُووا اق ووبر التووي يتسووا  

 يدعبه قبل تبلية الُضاء فال يوجيب.
 


